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Peter Jackson gör storfilm  
av Mortal Engines

Föreställ dig att du bor i flygande stad som drivs 
framåt av stora motorer. Tänk dig att du faller av 
din stad och ser den försvinna i fjärran. Det är vad 
som händer Tom. Han är övergiven och förrådd, nu 
helt strandsatt i ödemarken med flickan Hester, som 
bara tänker på en enda sak: hämnd. Tillsammans 
tvingas de fly genom öde marken, förföljda av en 
jägare som egentligen är död …  
 Mortal Engines är det hisnande, postapokalyptiska 
sci-fi-äventyret som utspelar sig i en framtid i vilken 
städer rör sig runt jorden på hjul och slåss om dess 
livsviktiga resurser. B. Wahlströms ger ut del 1 och 
2 i serien under hösten 2018, i anslutning till att 
böckerna blir till film.

Mortal Engines 1 & 2
PHILIP REEVE

Legend
STEPHANIE GARBER

Mystik och romantik i ett spel 
på liv och död

Caraval är över för den här gången, och Scarlett 
och Tella är äntligen redo att lämna ön. Systrarna 
borde känna sig lättade – de har kommit bort från 
deras far och lyckats häva Scarletts arrangerade 
äktenskap. Men Tella är inte fri än. Hon har en skuld 
att betala till en mystisk välgörare som gett henne 
ovärderlig information. För att stryka skulden måste 
hon göra något som ingen har lyckats med: avslöja 
Direktör Legends riktiga namn. 
 Det enda sättet att komma i närheten av svaret 
är att vinna Caraval, så än en gång måste Tella 
kasta sig in i spelet. Och nu är insatserna ännu 
högre. Om hon inte lyckas få reda på Legends iden-
titet förlorar hon inte bara Caraval, utan också sitt 
eget liv. Om hon däremot lyckas vinna kommer inte 
bara skulden betalas: Direktör Legend och Caraval 
förgörs för gott.

Originaltitel: Legendary
Översättare: Carina Jansson
ISBN: 978-91-32-20759-4
ISBN ljudbok: 978-91-32-20761-7
ISBN e-bok: 978-91-32-20760-0
Format: 135 x 205
Ca 360 s | Utk oktober

15+ 

54

Mortal Engines 1: 
De vandrande städerna
Originaltitel: The Hungry Cities
Översättare: Lena Karlin
ISBN: 978-91-32-20773-0
ISBN ljudbok: 978-91-32-20783-9
ISBN e-bok: 978-91-32-20774-7
Format: 135 x 205
Ca 400 s | Utk september

12+

Mortal Engines 2:  
Förrädarens guld
Originaltitel: Predators Gold
Översättare: Lena Karlin
ISBN: 978-91-32-20775-4
ISBN ljudbok: 978-91-32-20784-6
ISBN e-bok: 978-91-32-20776-1
Format: 135 x 205
Ca 400 s | Utk november

De vandrande städerna var PHILIP REEVES debutbok 
och den kom ut 2001. Utöver Mortal Engines har han 
gett ut ett tjugotal böcker, på B. Wahlströms har han 
utkommit med två böcker i serien Larklight (2008). 
Filmen Mortal Engines, i produktion av Peter Jackson, 
har premiär i december 2018. 

STEPHANIE GARBER bor i Kalifornien. Hennes debut-
bok Caraval som kom 2017 tog YA-världen med storm 
och fick lysande recensioner. Legend är bok två i serien 
om systrarna Dragna.
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När kastanjer spricker
CAMILLA LAGERQVIST

Aska och eld 3: Nattbäraren
SABAA TAHIR

Spännande fantasy i magiska 
ökenlandskap

Helene Aquilla gör vad hon kan i sin roll som 
Törnskata, men kejsaren Marcus blir allt mer 
oberäknelig. Kommendanten är inte sen med att 
 utnyttja hans instabilitet för att uppnå sina egna 
mål. Helene tvingas inse att det inte bara  är 
systern, som fru till kejsaren, som svävar i fara.  
Alla i Imperiet riskerar att drabbas av hans döds-
föraktande nycker.  
 Laia å andra sidan inser att världens framtida 
öde inte bara ligger i att förhindra militära kon-
spirationer: hon måste stoppa Nattbäraren. Men 
hon möter oväntade hot från de hon trott stått på 
hennes sida.  
 Elias, som numera går under namnet Själa-
fångaren, inser att löftet han avlagt när han lovat 
att vandra i landet mellan liv och död kan komma 
att kosta honom sin mänskliga sida helt och hållet.

Originaltitel: A Reaper at the Gates 
Översättare: Ylva Kempe 
ISBN: 978-91-32-20762-4 
ISBN ljudbok: 978-91-32-20764-8 
ISBN e-bok: 978-91-32-20763-1 
Format: 151 x 226 
Ca 500 s  |  Utk oktober

15+

Camilla Lagerqvist berör  
återigen på djupet 

Femtonåriga Majken har blivit placerad på ett hem 
för vanartiga flickor. Hon mottas inte direkt med 
öppna armar på hemmet och inte blir det bättre av 
de återkommande ångestattackerna och mardröm-
marna som hon har. Vad var det egentligen som 
hände med hennes föräldrar och hur har hon fått 
det där otäcka ärret på överarmen? Minnena från 
de första fyra åren av hennes liv är utsuddade, men 
kanske finns det något som kan få henne att minnas.  
 Camilla Lagerqvists noggrant researchade 
historiska ungdomsböcker har hyllas med fina 
recensioner. När kastanjer spricker utspelar sig också 
i ett historiskt Sverige. Till hem som dessa kunde 
”vanartiga flickor” bli skickade för snatteri eller 
olydnad i hemmet. Ofta kom de från mycket svåra 
och fattiga förhållanden.

ISBN: 978-91-32-20769-3
ISBN e-bok: 978-91-32-20770-9
Format: 135 x 205 
Ca 250 s | Utk september

12+ 

N Y T T  O M S L A G  K O M M E R

CAMILLA LAGERQVIST debuterade 2009 och har 
sedan dess skrivit ett flertal ungdomsromaner, bland 
annat Uppdraget som tilldelades Nils Holgersson-
plaketten 2015. 

SABA A TAHIR växte upp i Mojaveöknen på familjens 
motell. På sin fritid slukade hon fantasyromaner 
och sin brors serietidningar. Numera bor hon i San 
Francisco. Hon gillar dånande indierock och allt som 
är nördigt.

 
Den första delen i serien 
Aska och Eld (Askfödd) gick 
direkt upp till andraplatsen 
på New York Times bäst-
säljarlista, och har getts  

ut i 29 länder. 
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Maja och jullovsmysteriet
ANNA-CARIN COLLIN

Snöstorm och kanelhjärtan
KARINA BERG JOHANSSON · PERNILLA GESÉN 
CAMILLA LAGERQVIST · JESPER TILLBERG

Fyra författare bjuder in till  
en magisk jul

Det är dagen före julafton och en långtradare full- 
lastad med julklappar kör längs glashala vägar i 
ymnigt snöfall. När lastbilen får sladd och välter 
blir hela länsvägen blockerad, alla julklappar sprids 
ut över vägen och ingen kommer fram. Istället 
måste man ta den alternativa vägen förbi det gamla 
stationshuset som inrymmer ett kafé och kulturhus 
som för en tynande tillvaro. Men kaféet börjar nu 
fyllas av en brokig skara människor som alla har 
sina alldeles egna anledningar till att ta sin tillflykt 
just hit, och plötsligt börjar det få liv igen. 

ISBN: 978-91-32-20771-6
ISBN e-bok: 978-91-32-20772-3
Format: 135 x 205
Ca 250 s | Utk oktober

12+

Perfekt jullovsläsning för  
den mysteriesugna

Maja ska precis fylla elva år och bor i Stockholm 
med sin familj. Så berättar plötsligt hennes föräldrar 
att de har ärvt ett slott och att hela familjen ska 
flytta dit. Maja blir förtvivlad - hon vill inte flytta 
till något läskigt gammalt slott och framför allt vill 
hon inte lämna sin bästis Ingo. Men det blir som 
föräldrarna bestämt och Maja tvingas följa med. 
Väl där börjar det genast hända mystiska saker - 
det verkar som att slottet vill bli av med den nya 
familjen! Långsamt dras Maja in i en värld som är 
full av hemligheter och mysterier …  
 Maja och jullovsmysteriet gavs först ut som 
ljudserie vintern 2017 och blev mycket uppskattad. 
Nu har Anna-Carin Collin bearbetat om den till en 
spännande barnbok med högt tempo.

ISBN: 978-91-32-20779-2
ISBN ljudbok: 978-91-32-20179-0
ISBN e-bok: 978-91-32-20780-8 
Format: 135 x 205
Ca 150 s | Utk oktober

9+

Fyra av B. Wahlströms bästa författare: K ARINA BERG JOHANSSON, 

PERNILLA GESÉN, CAMILLA LAGERQVIST och JESPER TILLBERG ,  
låter sina unga karaktärer mötas i en ny bok, full av värmande, julmysig 
charm, hett kaffe och kanelhjärtan. Välkommen in på kaféet i det gamla 
stationshuset du med …

ANNA-CARIN COLLIN är utbildad  skrivarpedagog, 
terapeut och copywriter. Hon har gett ut en 
roman, ett antal noveller och debuterar nu som 
barnboksförfattare. 

Photo:  M
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Enola Holmes och jakten på koderna
NANCY SPRINGER

Flamingopojken
MICHAEL MORPURGO

Fängslande och  hjärtvärmande 
av omtyckta Morpurgo 

Lorenzo växer upp på sina föräldrars gård i 
Camargue i södra Frankrike, i ett floddelta mitt  
bland rosa flamingos och vackra vita hästar. Han 
ser inte riktigt livet som andra, eftersom han har 
autism, och vissa saker har han svårt att förstå. Men 
han älskar musik och han har magisk hand med djur. 
Lorenzo tycker om rutiner, så varje vecka följer han 
med sin mamma till marknaden för att åka stans enda 
karusell. Där träffar han också Kezia, som hjälper till 
att sköta karusellen, och en särskild vänskap byggs 
upp mellan dem. 
 Men när andra världskriget når Camargue börjar 
den trygga tillvaron rasa samman. Karusellen går 
sönder, Kezia och hennes familj svävar i fara och till 
och med Lorenzos älskade flamingos är hotade …

Originaltitel: Flamingo Boy
Översättare: Ylva Kempe
ISBN: 978-91-32-20777-8
ISBN e-bok: 978-91-32-20778-5
Format: 135 x 205
Ca 250 s | Utk september

9+ 

Möt Enola Holmes,  
Sherlocks coola lillasyster

Enola Holmes mamma är spårlöst försvunnen, Enola 
själv är förkrossad av sorg och nu vill hennes två 
äldre bröder, Sherlock och Mycroft, skicka henne 
till en internatskola. Enola flyr till London och 
maskerar sig till en ung änka, fast besluten att hitta 
sin mamma. Men inte ens efternamnet Holmes kan 
förbereda Enola på vad som väntar i de skumma 
Londonkvarteren. Plötsligt är Enola indragen i ett 
livsfarligt fall – en ung adelsman har kidnappats.  
  Denna annorlunda mysterieserie utspelar sig 
i artonhundratalets England. Enola står ensam i 
kampen mot alla viktorianska konventioner. Att 
anpassa sig till ett socialt accepterat sätt att leva 
skulle vara att ge upp all sin frihet så det vägrar 
hon. Enola är en sann hjältinna, en ”feministisk 
Sherlock”.

Originaltitel: Enola Holmes and the Missing Marquess
Översättare: Carina Jansson
ISBN: 978-91-32-20787-7
ISBN e-bok: 978-91-32-20788-4
Format: 135 x 205
Ca 200 s | Utk september

9+

MICHAEL MORPURGO är en av Storbritanniens mest 
folkkära barnboksförfattare. Han har fått  mängder av 
priser och har flera gånger nominerats till Almapriset. 
Morpurgos berättelser har blivit TV- serier, pjäser och 
till och med balett, och boken War Horse har filmatise-
rats av Steven Spielberg.

NANCY SPRINGER har skrivit en stor mängd böcker 
för alla åldrar och i många olika genrer, med över två 
miljoner sålda ex. Serien om Enola Holmes är planerad 
att bli film, med skådespelerskan Millie Bobbie Brown 
(Stranger Things) i huvudrollen.

Photo: Jaim
e F. Pinto
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Bennys hemliga rapporter 3: Uppror och kärlek
PER LANGE

Bubblan
SIRI PETTERSEN

Författaren till Odinsbarn  
skriver för mellanåldern

Tolvåriga Kine tycker att hon är en slav i ordets 
rätta bemärkelse. Hon är tvungen att gå i skolan, 
att plugga onödiga ämnen och att höra de coola 
killarna kalla henne Bubblan. Hon är tvungen att 
följa alla andras regler istället för sina egna. Och 
det suger. En dag hittar hon en mystisk kula av 
glas. Den är först så liten att den passar i hennes 
hand, men efter ett tag växer kulan och blir till en 
jättestor bubbla som Kine utan problem kan kliva in 
i. Hon kan faktiskt tänka sig att stanna där inne för 
evigt. Efter ett tag växer en oväntad längtan fram i 
Kine. Hon börjar sakna livet utanför bubblan. Men 
att ta sig ut därifrån visar sig vara mycket svårare 
än hon kunnat ana …

Originaltitel: Bobbla
Översättare: Sabina Söderlund
ISBN: 978-91-32-20523-1
ISBN ljudbok: 978-91-32-20810-2
ISBN e-bok: 978-91-32-20524-8
Format: 135 x 205
Ca 200 s | Utk oktober

9+

En hyllning till barns lek, frihet 
och självständighet

Benny och hans vänner har fått nog av överbeskyd-
dande föräldrar, de har rymt hemifrån och bildat 
motståndrörelsen De Frigående. Och nu går de 
till attack. De gör en satirtidning som de nattetid 
delar ut i alla brevlådor, de sätter upp skyltar på 
skolgården med statistik hur många barn som 
faktiskt (inte!) avlidit i den avstängda pulkabacken, 
de skapar en mystisk Youtube-kanal och de planerar 
föreställningen ”De Frigåendes livsfarliga barn-
cirkus”. Men planen slår fel och upproret slås ned. 
I sista sekund får dock barnen hjälp från oväntat 
håll … Det drar ihop sig för slutstrid i kampen om 
Frihetszonen! 
 Tredje delen i den unika, roliga, härliga och 
spännande serien Bennys hemliga rapporter är 
en  passionerad hyllning till barns lek, frihet och 
självständighet. Första boken vann ”Barnradions 
bokpris” (SR) 2016. 

ISBN: 978-91-32-20789-1
ISBN ljudbok: 978-91-32-20791-4
ISBN e-bok: 978-91-32-20790-7
Format: 135 x 205
Ca 200 s | Utk november

9+

SIRI PETTERSEN bor i Oslo. Hon har arbetat som 
art director i många år, men nu skriver hon böcker på 
heltid, så att hon får göra det hon är bäst på – ägna 
all tid åt sina fantastiska världar. Hennes första bok 
Odinsbarn har tilldelats flera debutantpriser i Norge 
och fått lysande recensioner. 

PER LANGE är en av Sveriges mest anlitade föreläsare 
inom kommunikation. Han är författare till flera 
böcker, och grundare av No Limits tillsammans med 
Johan Bergström.

Bubblan är baserad på en sann 
fantasi och är fullproppad med 

kloka tankar och exempel på vad 
tillhörighet, gränser, frihet och 
längtan betyder. Det är magisk 
realism för dig som befinner dig  

i gränslandet mellan barn  
och vuxen.
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Bottenlös
CAMILLA JÖNSSON

Svarta madam
EVA CHRISTINA JOHANSSON

Välkända spökleken blir  allvar

Att gå på museet är kanske inte det mest spännande 
som kompisarna Juni, Stella och Fanny vet. Men den 
nya utställningen, som föreställer en handelsbod 
från 1800-talets slut, sätter igång Fannys fantasi. 
Den är nämligen en kopia av Svarta madams 
handelsbod och Fanny övertalar de andra att vara 
med och leka Svarta madam. Juni tycker egentligen 
att det är en dum lek, men blir ändå illa till mods 
när Fanny släcker lamporna och Stella stirrar in i en 
spegel och upprepar orden ”Jag tror inte på Svarta 
madam” tre gånger. Nästan direkt efteråt halkar 
Stella, och även om hon viftar bort det som otur så 
blir olyckorna fler och allt allvarligare. Dessutom 
får Juni känslan av att hon är förföljd av en gestalt 
klädd i svart höghalsad klänning och med en stram 
knut i håret …

ISBN: 978-91-32-20785-3
ISBN e-bok: 978-91-32-20786-0
Format: 125 x 192
Ca 150 s | Utk oktober

9+

Fristående uppföljare till  
populära rysarna Svart vatten 
och Snöängeln

När grannens hund hittas drunknad i Vallerbosjön 
och några av byns hästar ett par dagar senare 
skenar rakt genom elstängslet utan synbar an-
ledning, så kopplar ingen ihop händelserna. Utom 
Agnes och Noel. En av hästarna är dessutom 
försvunnen och när den också hittas drunknad råder 
ingen tvekan om att någon vill djuren illa. Spåren 
leder till sumpmarken nära kyrkan, där det finns 
en göl som sägs stå i förbindelse med sjön. Enligt 
gammal folktro var det i denna bottenlösa göl som 
Hölamannen drog ner sina offer och när Agnes och 
Noel försöker ta reda på mer om myten kommer 
ännu en skrämmande nyhet: 
 ”En person hittades död i Vallerbo under tisdags-
förmiddagen. Kroppen påträffades i Vallerbosjön.”

ISBN: 978-91-32-20781-5
ISBN e-bok: 978-91-32-20782-2
Format: 135 x 205
Ca 150 s | Utk oktober

9+

EWA CHRISTINA JOHANSSON bor i Linköping och har 
alltid älskat att skriva. Hon är författare till ett fyrtiotal 
böcker, de flesta för barn och ungdomar och med över-
naturliga inslag. Hennes spökhistorier för mellanåldern har 
blivit mycket uppskattade och omskrivna i bloggvärlden. 
Ewa Christina Johansson är även aktuell med Spökfångarna, 
en bokserie för lite yngre läsare.

CAMILLA JÖNSSON debuterade 2013 med ungdoms-
romanen Det går bara inte. 2016 kom hennes första 
bok för mellanåldern, spökberättelsen Svart vatten, som 
snabbt blev populär. Vid sidan av författandet är hon 
litteraturkritiker och håller kurser i kreativt skrivande.Ph
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Svarta madam är en fristå-
ende spökhistoria i samma 
anda som Ewa Christinas 

Johanssons  populära böcker 
Anden i glaset, Kråkslottet och 

Rummet nedanför trappan.
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The Undead  
JOHAN EGERKRANS

De odöda
JOHAN EGERKRANS

Äntligen ett tredje storverk  
av mästaren Egerkrans

Över hela världen förekommer berättelser om 
döda som reser sig ur sina gravar och sprider 
skräck bland de levande. Här möter vi dem i all sin 
hårresande prakt. Listan över gastar och andra 
gengångare som figurerar i boken är lång – allt som 
allt är det ca 40 väsen, det ena mer skräckinjagande 
än det andra. Det är omöjligt att inte fascineras 
av denna brokiga skara monster som, trots sina 
skillnader, också har gemensamma drag. Läsaren 
lär sig inte bara hur de odöda uppstår, utan även 
vilka motmedel som finns och hur man skyddar sig 
från deras tjusning och kraft. 
 Det här är Egerkrans när han är som bäst: 
vidriga vampyrer och gruvliga gastar i en både 
blodisande och makalöst vacker tappning. Den mör-
kare inramningen till trots känner man tydligt igen 
den unika stil som gjort Nordiska väsen och Nordiska 
gudar till moderna klassiker, älskade av såväl läsare 
som kritiker.

Illustratör: Johan Egerkrans
ISBN: 978-91-32-20177-6
ISBN e-bok: 978-91-32-20178-3
Format: 215 x 275
Ca 128 s | Utk oktober

9+

JOHAN EGERKRANS bor på Södermalm i Stockholm 
och illustrerar både sina egna och andras böcker. Med en 
bakgrund inom dataspels- och rollspelsvärlden har han en 
stor fascination för hjältar, vidunder och det  övernaturliga, 
men även för dinosaurier och andra urtidsdjur.

Another modern classic from 
Johan Egerkrans

Around the world we find stories about vampires 
of all kind, and here they are portrayed in all their 
ghastly glory. The list of the undead creatures 
featured is long and varied. There are around 40 
different creatures in all, each one more terrifying 
than the last. It’s impossible to resist these unique 
monsters, all sharing similar traits. 
 This is Johan Egerkrans at his very best: vile 
 vampires in an equally horrid and beautiful take. 
The darker setting aside, his unique style made 
famous in Vaesen and Nordic Gods is ever present. 

Originaltitel: De odöda
Översättare: Susan Beard

Illustratör: Johan Egerkrans
ISBN: 978-91-32-20801-0

ISBN e-bok: 978-91-32-20802-7
Ca 128 s | Utk november

9+
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Sketches from Norse Gods – A Colouring Book  
JOHAN EGERKRANS

Iskompisar 2: Ett spöke på lägret
LINDA SKUGGE

Unik serie om vänskap  
och konståkning

Sasha har hoppat av hockeyn och börjat träna 
konståkning tillsammans med Jasmine, Vendela och 
Saga. Sista veckan på sommarlovet ska de alla åka 
på konståkningsläger. Barnen ska bo i ett hus intill 
en kyrka som det sägs spöka i. Det skrämmer upp 
dem ordentligt, och de får svårt att sova. Det blir 
inte bättre av att saker till synes helt oförklarligt 
byter plats på nätterna, handdukar och kläder 
flyttas på. Om de ska våga stanna kvar på lägret, 
måste de hitta sanningen bakom mysteriet med 
spöklegenden. 
 Iskompisar är en ny lättläst och härlig serie om 
vänskap och om att stötta varandra. Det är också 
en berättelse om att lösa ett mysterium och inte ge 
upp – på flera sätt. I den här boken är det Sasha, 
killen som hoppar av hockeylaget för att börja med 
konståkning, som berättar.

Illustratör: Sandra Wagner
ISBN: 978-91-32-20799-0
ISBN ljudbok: 978-91-32-20811-9
ISBN e-bok: 978-91-32-20800-3
Format: 142 x 205
Ca 130 s | Utk oktober

6+

Magnificent colouring book 
based on bestseller

In his gorgeous book Norse Gods, author and 
illustrator Johan Egerkrans retold the most exciting 
and imaginative sagas of the Norse mythology. 
Now, Sketches from Norse Gods helps you bring out 
your inner artist by colouring some of Egerkrans’ 
amazing artwork: From the creation myth to the 
gods’ final destruction in Ragnarök. Among these  
40 sketches are Odin, Thor and Freya, as well as 
other gods and creatures of Asgaard, Jotunheim 
and the netherworld.

Originaltitel: Skisser från Nordiska gudar 
Illustratör: Johan Egerkrans
Översättare: Susan Beard 
ISBN: 978-91-32-20803-4 
Format: 215 x 275  
Ca 80 s | Utk oktober

9+

LINDA SKUGGE började skriva redan som arton åring 
och har sedan dess publicerats i de flesta av landets 
största tidningar och gett ut ett femtontal böcker, bland 
annat Saker under huden, Fittstim och God natt min katt.

Photo:  Andreas D
ienert



20 21

Svante 4: Festen kan börja
PIA HAGMAR 

Gulliga (och envisa) ponnyn 
Svante fyller år

Svante vet att hans födelsedag är i antågande. 
Han förväntar sig naturligtvis ett riktigt storslaget 
 firande, ett firande som anstår stallets smartaste 
och snyggaste häst. Men vad händer? Jo, han 
vaknar på morgonen och alla har glömt av hans 
födelsedag! Ingen bryr sig om honom och han 
deppar förstås ihop fullständigt. Med det visar sig 
att Greta och de andra i stallet inte alls har glömt 
hans födelsedag, utan i stället planerat ett rejält 
överrasknings firande på kvällen. 
 Festen kan börja är fjärde boken om ponnyn 
Svante. Den riktiga Svante träffade Pia Hagmar för 
många år sedan i en hage och blev direkt inspirerad 
av hans härliga karaktär. Svante-serien är perfekta 
böcker för bokslukare som just knäckt läskoden!

Illustratör: Johanna Kristiansson
Fotograf: Bengt Öberg
ISBN: 978-91-32-20794-5
ISBN ljudbok: 978-91-32-20796-9
ISBN e-bok: 978-91-32-20795-2
Format: 142 x 205
Ca 64 s | Utk september

6+

Miranda 2: Matematiska Miranda
KARINA BERG JOHANSSON

Vardagsnära och varmt  
om skilsmässa

Mirandas föräldrar har flyttat isär. Hon har kvar sitt 
gamla rum hos mamma och ett helt nytt hos pappa. 
Hon har till och med fått en alldeles egen hundvalp. 
Men precis när allt börjar kännas rätt okej igen, så 
upptäcker Miranda att mamma verkar jätteledsen. 
Kan det bero på att hon saknar pappa? 
 I skolan pratar fröken om hur matematiska pro-
blem har en lösning. Det gäller bara att lista ut den. 
Det ger Miranda en idé – det finns förstås en lösning 
på hennes problem också. Mamma och pappa måste 
bli kära i varandra igen! Nu gäller det bara för 
Miranda att klura ut hur hon ska göra, precis som 
med ett mattetal. Eller är det som bästisen Anton 
säger, att livet inte är en ekvation?

Illustratör: Maria Källström
ISBN: 978-91-32-20792-1
ISBN e-bok: 978-91-32-20793-8
Format: 142 x 205
Ca 80 s | Utk september

6+

PIA HAGMAR har skrivit fler än 60 böcker för  
B. Wahlströms och är en av våra mest älskade  författare. 
Hon är ständigt aktuell med böcker för alla åldrar.

K ARINA BERG JOHANSSON debuterade 2010 med 
Synvilla och har sedan dess fått mycket uppskattning 
för de skrämmande ungdomsböckerna Vilse och Freak. 
Magiska Miranda, (2017) var hennes första bok för 
yngre läsare.
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POCKET: Askfödd
SABAA TAHIR

POCKET: Eldmärkt
SABAA TAHIR

Första delen i kritikerrosade 
fantasyserien Aska och eld

Laia har förlorat sin familj. Hennes föräldrar är 
döda och hennes bror sitter fängslad i väntan på 
avrättning för landsförräderi. I ett desperat försök 
att rädda sin bror ber Laia motståndsrörelsen om 
hjälp och ingår ett ödesdigert avtal. Elias är den 
bäste studenten på militärskolan Blackcliff. Han 
är starkast, snabbast och kommer från en mäktig 
familj. Men i hemlighet vill han fly från skolan. Han 
vill inte ägna sitt liv åt att kriga för den brutala 
överbefälhavaren. När Laias och Elias vägar korsas 
inser de att de behöver varandra för att få det 
de mest av allt vill ha – frihet. Deras öden är tätt 
sammanflätade och tillsammans kommer de att 
förändra framtiden för hela Imperiet.  
 
Askfödd är första boken av fyra i serien Aska och eld 
och gick direkt upp till andraplatsen på New York 
Times bästsäljarlista. Den ges ut i mer än 30 länder 
och filmrättigheterna är sålda till Paramount för 
över en miljon dollar.

Originaltitel: An Ember in the Ashes
Översättare: Ylva Kempe
ISBN: 978-91-32-20960-4
Format: 110 x 178
Ca 511 s | Utk september

Efterlängtad uppföljare till  
succén Askfödd

Laia och Elias är på flykt genom öknen, på väg mot 
det ökända fängelset Kauf för att frita Laias bror. 
Efter sig har de Kommendantens trupper, beordrade 
att döda eller fånga in dem. Helene är kvar i huvud-
staden, för evigt bunden av eden hon svurit till den 
nye kejsaren. Hon försöker desperat glömma sin 
kärlek till Elias, eftersom han numera är Imperiets, 
och därmed även hennes, största fiende. Men när 
Helenes vägar korsas med Elias och Laias, blir det 
alltför uppenbart var hennes sympatier ligger. Trots 
att Elias valt Laia och friheten, kan Helene inte låta 
bli att hjälpa dem undkomma trupperna. Även om 
det kan stå henne dyrt.

Eldmärkt är andra delen i Aska och Eld, som även 
den snabbt blev en New York Times bästsäljare. 
Författaren Sabaa Tahir blev efter Askfödd jämförd 
med George R.R. Martin av recensenter.

Originaltitel: A Torch Against the Night
Översättare: Ylva Kempe
ISBN:  978-91-32-20961-1
Format: 110 x 178 
Ca 522 s | Utk september

SABA A TAHIR växte upp i Mojaveöknen på familjens 
motell. På sin fritid slukade hon fantasyromaner 
och sin brors serietidningar. Numera bor hon i San 
Fransisco. Hon gillar dånande indierock och allt som är 
nördigt.

Photo: Christophe Testi 
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